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Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông kiểm tra cải cách hành chính tại Lâm Đồng

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông phát biểu tại buổi kiểm tra.

Ngày 4/12, Đoàn Kiểm tra cải cách
hành chính (CCHC) do ông Nguyễn
Ngọc Đông - Thứ trưởng Bộ Giao thông
Vận tải, thành viên Ban chỉ đạo CCHC
Chính phủ cùng các cán bộ của Trung
ương đã làm việc với Lâm Đồng về thực
hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính
năm 2018.
Về phía Lâm Đồng, làm việc với đoàn
kiểm tra có ông Đoàn Văn Việt - Phó Bí
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng
lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan
của tỉnh.

Thay mặt tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ
Lâm Đồng đã đọc báo cáo kết quả
thực hiện công tác CCHC 10 tháng
đầu năm 2018.
Theo báo cáo của tỉnh, ngay trong đầu
năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành kế
hoạch CCHC nhằm cụ thể hóa Kế hoạch
CCHC giai đoạn 2016-2020, xác định
rõ mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu cùng 42
nội dung công việc gắn với thời gian,
sản phẩm hoàn thành, trách nhiệm thực
hiện của từng cấp, từng ngành...
XEM TIẾP TRANG 2

NHỚ LỜI BÁC DẠY
“Tôi khuyên các bạn là chớ đặt những chương
trình kế hoạch mênh mông, đọc nghe sướng tai
nhưng không thực hiện được. Việc gì cũng cần
phải thiết thực, nói được, làm được. Việc gì cũng
phải từ nhỏ dần dần đến to, từ dễ dần đến khó,
từ thấp dần đến cao. Một chương trình nhỏ mà
thực hành được hẳn hoi hơn là một trăm chương
trình to tát mà không làm được”
(BÁO CỨU QUỐC, 6/1949)

Đột phá đầu tiên phát triển
vùng đồng bào DTTS ở Đạ Tẻh

HỘI CCB TỈNH LÂM ĐỒNG:

Nêu cao truyền thống,
phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”
Cách đây 29 năm, ngày 6/12/1989,
để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách
mạng và nguyện vọng chính đáng
của hàng ngàn cựu chiến binh trong
cả nước, Bộ Chính trị đã quyết định
thành lập Hội Cựu chiến binh Việt
Nam. Sự kiện này đã đánh dấu mốc
lịch sử quan trọng trong đời sống
chính trị - tinh thần của các cựu chiến
binh. Trải qua 29 năm xây dựng và
trưởng thành, Hội Cựu chiến binh Việt
Nam đã phát triển vượt bậc cả về cơ
cấu tổ chức Hội và số lượng hội viên.
TRANG 2

Phụ nữ Đạ Sar hỗ trợ nhau
chuyển đổi cơ cấu cây trồng
TRANG 5

KINH TẾ

HỘI NGHỊ KHU, ĐIỂM DU LỊCH NĂM 2018:

Cần đồng hành trong
xây dựng môi trường du lịch
TRANG 3

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và huyện Đạ Tẻh thăm mô hình trồng cao su tập trung tại buôn Con Ó. Ảnh: Đ.Anh

TRANG 7

VĂN HÓA - XÃ HỘI

VOV TÂY NGUYÊN:

Hoa cúc chuyên canh
ở Măng Lin

25 năm đưa thông tin đến các buôn làng
Suốt 25 năm hình thành và phát
triển, VOV Tây Nguyên đã bền bỉ
đưa thông tin đến buôn làng. Và cũng
chừng ấy năm, VOV Tây Nguyên đã gây
dựng lòng tin bền chặt trong bà con các
dân tộc khu vực Tây Nguyên.

TRANG 4

TRANG 3

Hiệu quả điều trị
dự phòng lây truyền HIV
từ mẹ sang con
TRANG 5

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Đẩy nhanh tiến độ
trồng rừng
TRANG 6
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HỘI CCB TỈNH LÂM ĐỒNG:

Nêu cao truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”
Xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”
Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, trải qua
28 năm hình thành và phát triển (thành lập
ngày 24/3/1990), Hội CCB tỉnh Lâm Đồng
luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”
trên tất cả các mặt công tác Hội.
Xuyên suốt quá trình hoạt động, Hội CCB
luôn quan tâm tới việc nâng cao hiệu quả
hoạt động của tổ chức cơ sở Hội và chất
lượng sinh hoạt chi, phân Hội”; đồng thời
hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, hướng
tới xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững.
Để thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển
kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững
của Hội CCB tỉnh Lâm Đồng giai đoạn
2017 - 2020, BCH Hội CCB tỉnh đã triển
khai nhiều giải pháp, tư vấn giúp các doanh
nghiệp, HTX, Tổ hợp tác do CCB làm chủ
hoạt động có hiệu quả. Tính đến thời điểm
này, đã phát triển được 34 tổ sản xuất (692
lao động), 4 câu lạc bộ (181 lao động), 36
trang trại ( 355 lao động), 8 HTX và 23 tổ
hợp tác (188 lao động). Đến tháng 11 năm
2018, Hội đã xóa 22 căn nhà tạm với số tiền
hơn 1 tỷ đồng, trong đó do tổ chức Hội và
hội viên giúp nhau 19 căn, trị giá 875 triệu
đồng. Ngoài ra, các cơ sở Hội còn vận động
hàng trăm ngày công hội viên tham gia. Duy
trì và phát triển quỹ hội, sử dụng nguồn quỹ
Hội cho nhau vay để giảm nghèo, phát triển
kinh tế không lấy lãi hoặc lãi suất thấp, tạo
điều kiện để anh em hội viên vươn lên trong
cuộc sống.
Bên cạnh đó, các CCB luôn nêu cao ý
chí tự lực, tự cường, vươn lên làm giàu hợp
pháp. Đồng thời, giúp nhau đẩy mạnh hoạt
động tình nghĩa, xóa đói giảm nghèo nhanh
và bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã
hội trên địa bàn tỉnh. Hiện toàn tỉnh có 14.418
hộ khá giàu, chiếm 54%; hộ CCB nghèo còn
379 hộ, chiếm 1,41%...
Một thực tế mà cả xã hội đều ghi nhận công
lao của CCB tỉnh khi tính trung bình mỗi năm
các cấp Hội đã tham gia hàng ngàn ngày công
lao động thực hiện xây dựng, nâng cấp đường
giao thông nông thôn gần 100 km/năm. Chỉ
trong năm 2018, cùng địa phương, hội viên
CCB trong tỉnh đã sửa chữa 56,43 km, nạo
vét làm mới 44 km kênh mương; tham gia

Cách đây 29 năm, ngày 6/12/1989, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng và nguyện
vọng chính đáng của hàng ngàn cựu chiến binh (CCB) trong cả nước, Bộ Chính trị đã quyết
định thành lập Hội CCB Việt Nam. Sự kiện này đã đánh dấu mốc lịch sử quan trọng trong đời
sống chính trị - tinh thần của các CCB. Trải qua 29 năm xây dựng và trưởng thành, Hội CCB
Việt Nam đã phát triển vượt bậc cả về cơ cấu tổ chức Hội và số lượng hội viên.

Trong Lễ tuyên dương 88 gương sáng đời thường và biểu dương các mô hình Tổ tự quản tiêu biểu
trên địa bàn tỉnh lần thứ I, Hội CCB tỉnh Lâm Đồng vinh dự có 10 hội viên được khen thưởng. Ảnh: Khánh Phúc

ủng hộ các phong trào của địa phương như:
Quỹ bão lụt, vì người nghèo, khuyến học,
đền ơn đáp nghĩa, chất độc da cam… trị giá
gần 1 tỷ đồng/năm. Đặc biệt là việc nhiều
cán bộ, hội viên CCB tích cực tham gia ngày
công lao động, tự nguyện hiến đất để làm
đường giao thông nông thôn, nhà sinh hoạt
cộng đồng...

Phát triển nhanh về mọi mặt
Nhớ lại ngày đầu mới thành lập Hội CCB
tỉnh, các cựu chiến binh trên mảnh đất Nam
Tây Nguyên không khỏi bất ngờ, bởi qua
28 năm thành lập, Hội CCB tỉnh đã phát
triển nhanh mạnh mẽ về mọi mặt. Một trong
những thành công của Hội CCB tỉnh là số
lượng hội viên phát triển không ngừng qua
các năm. Nếu cuối năm 1995, cả tỉnh có hơn
3.000 hội viên sinh hoạt thì đến nay đã phát
triển được 27.684 hội viên, sinh hoạt ở 16 tổ
chức Hội trực thuộc, 207 tổ chức Hội cơ sở,
1498 chi, phân Hội. Toàn tỉnh có 1.453 hội

viên CCB được bầu vào cấp ủy Đảng các cấp.
Lực lượng hội viên Hội CCB tỉnh không
ngừng khẳng định vị thế chính trị đặc biệt của
mình trong công cuộc phát triển kinh tế - xã
hội, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội của tỉnh. Theo thống kê, hội viên Hội
CCB tỉnh hiện có số đảng viên chiếm 1/7
tổng số đảng viên toàn tỉnh. Các hội viên còn
tham gia nhiều tổ chức kinh tế, chính trị, xã
hội khác (có 837 hội viên là đại biểu HĐND
các cấp. Đây là lực lượng nòng cốt và phát
huy tốt trách nhiệm của mình, góp phần tích
cực cùng hệ thống chính trị xây dựng, bảo vệ
Đảng, chính quyền cơ sở trong thời gian qua.
Một điều dễ nhận thấy là hội viên luôn
đi đầu trong tất cả các mặt công tác của địa
phương, góp phần phát triển kinh tế của tỉnh.
Từ nông thôn đến thành thị, nơi nào cũng
có những CCB là nông dân sản xuất - kinh
doanh giỏi ở nhiều lĩnh vực như: sản xuất
nông nghiệp công nghệ cao, trồng rừng,
chăn nuôi,...

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông kiểm tra... 
... Đến nay, các nhiệm vụ đã được thực
hiện theo đúng tiến độ, nhiều nội dung
đã hoàn thành.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã thực hiện
25 cuộc kiểm tra CCHC tại 25 đơn vị
trong tỉnh, đồng thời đẩy mạnh công tác
tuyên truyền CCHC trong toàn tỉnh với
trọng tâm là cuộc thi viết tìm hiểu về
CCHC trong tỉnh.
Trong xây dựng văn bản qui phạm pháp
luật, đến nay, các văn bản của tỉnh đều
được Sở Tư pháp thẩm định đảm bảo tính
hợp hiến, hợp pháp, hiệu quả, thống nhất
trong hệ thống pháp luật, đáp ứng được
yêu cầu quản lý nhà nước tại địa phương.
Tỉnh cũng thực hiện tốt công tác rà soát
hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp
luật của tỉnh.
Trong thực hiện cơ chế một cửa, một
cửa liên thông, đến nay, tất cả 20/20 sở,
ban, ngành, 12/12 huyện, thành phố,
147/147 xã, phường, thị trấn trong tỉnh
đã áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên
thông. Trong 10 tháng đầu năm 2018, toàn
tỉnh đã tiếp nhận 519.526 hồ sơ, trong đó

giải quyết đúng hạn 517.567, giải quyết
quá hạn 1.959 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng
hạn đạt 99,62%.
Trong hầu hết các mặt còn lại từ công
tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính
nhà nước, xây dựng và nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa
nền hành chính… tỉnh đều có những tiến
bộ đáng kể từ đầu năm đến nay.
Vẫn còn có những hạn chế trong công
tác CCHC được tỉnh báo cáo tại buổi làm
việc. Trước nhất, đó là hạ tầng công nghệ
thông tin và một số ứng dụng chưa triển
khai 100% đến cấp xã. Một số cơ quan,
đơn vị trong tỉnh chưa khai thác tốt hệ
thống một cửa điện tử và dịch vụ công
trực tuyến để giải quyết TTHC, quy trình
xử lý hồ sơ trên hệ thống chưa dứt điểm
(do hồ sơ đã xử lý xong nhưng không kết
thúc trên hệ thống dẫn đến hồ sơ trễ hạn
trên hệ thống còn cao trong khi kết quả
trả đúng hạn).
Cùng đó, việc công bố danh mục thủ
tục hành chính của các sở, ban, ngành của

Hiện nay ngày càng xuất hiện nhiều
ông chủ trang trại rau, hoa và chủ
doanh nghiệp từng là lính Cụ Hồ.
Các cựu chiến binh này không những
bằng sức mình vươn lên làm giàu
chính đáng cho bản thân, gia đình và
xã hội, mà còn giải quyết việc làm,
thu nhập cho hàng ngàn người khác.
Để có được những kết quả đó, thời gian
qua, Hội CCB tỉnh đã phối hợp với nhiều
cấp, ngành nhằm tạo điều kiện cho hội viên
CCB làm kinh tế như, tập huấn kỹ thuật và hỗ
trợ cây, con giống để chăn nuôi, trồng trọt...
Những việc làm thiết thực trên đã góp phần
rất lớn vào công tác xóa đói, giảm nghèo trong
lực lượng Hội CCB tỉnh. Đến nay, hội viên
CCB toàn tỉnh chỉ còn 1,46% hộ nghèo (390
hộ), cận nghèo chiếm 2,01% và hộ khá giàu
chiếm 52,82% (14.065 hộ).
Trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, Hội
CCB từ tỉnh đến cơ sở đều phối hợp với lực
lượng công an các cấp thực hiện tốt phong
trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong
thời gian qua, Hội CCB các xã, phường, thị
trấn đã cùng tham gia giải quyết 68 vụ trộm,
hòa giải có kết quả 478 vụ, cảm hóa 235 đối
tượng, cung cấp cho các cơ quan chức năng
450 nguồn tin có liên quan đến an ninh nông
thôn và trật tự xã hội ở cơ sở...
Những đóng góp trong 28 năm qua của
hội viên Hội CCB tỉnh đã được cán bộ và
nhân dân cả tỉnh ghi nhận, được Chính phủ
và tỉnh Lâm Đồng tặng nhiều bằng khen.
Gần đây nhất (ngày 17/11), trong Lễ tuyên
dương 88 gương sáng đời thường và biểu
dương các mô hình Tổ tự quản tiêu biểu
trên địa bàn tỉnh lần thứ I đã có 10 gương
mặt CCB tỉnh Lâm Đồng vinh dự được
khen thưởng. Những kết quả đó đã nói lên
những nỗ lực không biết mệt mỏi của thế hệ
CCB với phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, không
chỉ một thời cầm súng chiến đấu anh dũng,
giành độc lập tự do và bảo vệ Tổ quốc, mà
còn lập nhiều chiến công trên mặt trận phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. 

C.THÀNH
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tỉnh trong một số lĩnh vực còn chậm, việc
công khai thủ tục hành chính trên cơ sở
dữ liệu quốc gia chưa đầy đủ, chưa thống
nhất giữa địa phương và Trung ương; một
số đơn vị chưa thật sự chủ động trong duy
trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn ISO.
Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo các sở,
ngành của tỉnh đã trả lời với đoàn kiểm
tra nhiều vấn đề trong công tác CCHC
của đơn vị mình.
Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt
cũng báo cáo với đoàn những nỗ lực của
tỉnh trong CCHC với mục tiêu nâng chỉ
số CCHC của tỉnh trong năm nay lên cao
hơn so với năm 2017, trong đó có điểm
nhấn là việc xây dựng TP Đà Lạt thành
một đô thị thông minh với buổi lễ công bố
được tổ chức trong tháng 12 này.
Đánh giá cao những nỗ lực của Lâm
Đồng trong nhiều mặt như công tác lãnh
đạo điều hành, trong kiểm tra CCHC,
trong công tác tuyên truyền, đặc biệt là
trong hiện đại hóa nền hành chính hiện
nay, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cũng

yêu cầu tỉnh nên chú ý đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin trong hiện đại hóa nền
hành chính của tỉnh, sớm xây dựng cơ sở
dữ liệu dùng chung trong các ngành, các
cấp; lồng ghép việc xây dựng chính phủ
điện tử với công tác CCHC; đồng thời
thực hiện tốt việc tinh giảm biên chế, rà
soát, sắp xếp bố trí lại cán bộ, công chức,
viên chức theo quy định nhằm tăng tính
hiệu quả cho bộ máy hành chính và các
đơn vị sự nghiệp.
Theo Thứ trưởng, Lâm Đồng cũng nên
đề xuất những kiến nghị cụ thể đối với
các bộ, ngành liên quan để Trung ương có
những giải pháp cụ thể hỗ trợ tỉnh trong
công tác CCHC hiện nay.
Trước đó, trong ngày 3/12, Đoàn Kiểm
tra do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông
dẫn đầu đã đi kiểm tra thực tế công tác
CCHC, việc tổ chức cung cấp dịch vụ
hành chính công và giải quyết thủ tục
hành chính tại 2 đơn vị của tỉnh là Sở
Giao thông Vận tải và Sở Thông tin và
Truyền thông Lâm Đồng.
VIẾT TRỌNG
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Hoa cúc chuyên canh ở Măng Lin

8 địa phương
hoàn thành kế hoạch
thu ngân sách

Trong khi nhiều vùng hoa cúc
khác trong thành phố Đà Lạt
liên tục giảm năng suất do
bệnh sọc thân thì vùng hoa
cúc Măng Lin vẫn đạt lợi nhuận
hàng năm khoảng 1 - 1,5 tỷ
đồng/ha/năm.

Đó là thành phố Đà Lạt và các
huyện Đức Trọng, Di Linh, Đơn
Dương, Lâm Hà, Đam Rông,
Đạ Huoai, Đạ Tẻh. 4 huyện, thị
còn lại đều đã đạt trên 90% kế
hoạch thu ngân sách nhà nước
năm 2018, như Bảo Lộc, Bảo
Lâm đều đạt 99%, Lạc Dương
95% và Cát Tiên 91%. Các
khoản thu do ngành thuế quản
lý cũng đã có 7 huyện, thị đạt và
vượt kế hoạch; 5 huyện, thị khác
cũng đạt trên 90%.
Tính chung toàn tỉnh, đến
30/11/2018, tổng thu NSNN đạt
98% dự toán địa phương, tương
ứng trên 6.643 tỷ đồng; thu do
ngành thuế quản lý đạt 99%,
tương ứng gần 6.000 tỷ đồng.

Đ

i tiên phong đưa hoa cúc
về trồng ở Măng Lin và
áp dụng các biện pháp
phòng trừ tổng hợp có
hiệu quả gần 20 năm ở vùng Măng
Lin này là nông gia Trần Ngọc
Hòa, người vừa được UBND tỉnh
Lâm Đồng tuyên dương có thành
tích xuất sắc đóng góp chương
trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp
trong 5 năm qua.

Từ 250 m2 đất
thuê trồng hoa cúc
thử nghiệm
Qua “cầu nối” Hội Nông dân
Phường 7, Đà Lạt, một ngày đầu
tháng 12/2018, phóng viên đến
trang trại hoa cúc công nghệ cao
của nông gia Trần Ngọc Hòa (gần
70 tuổi), tọa lạc bên kia đường đối
diện Trường Cao đẳng Du lịch Đà
Lạt. Đây là khu nhà kính thiết kế
bằng khung sắt, mái lợp lớp ni
lông chịu nhiệt phía trên và lớp
lưới đen điều hòa phía dưới, hệ
thống béc tưới phun mưa lắp đặt
thẳng hàng bên từng luống hoa
cùng dãy đèn điện thắp sáng đung
đưa giữa không gian rộng lớn đến
gần 1 ha.
Dừng lại bên khu vực hoa cúc
kim cương bó gọn trong từng
chiếc giỏ lưới, chủ nhân Trần
Ngọc Hòa chia sẻ kinh nghiệm:
“Hoa cúc kim cương sau khi gieo
trồng khoảng 2 ngày phải thắp
điện sáng từ 20 giờ đêm hôm
trước đến 2 giờ sáng hôm sau.
Thắp sáng liên tục đến 1 tháng
sau là cây đạt chiều cao từ 25 - 30
cm. Hai tháng tiếp theo ngắt điện
và ngắt bỏ những nụ hoa phụ để
tập trung nuôi 1 nụ hoa phát triển
thành một đóa hoa cúc kim cương
thương phẩm...”.
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Nông gia Trần Ngọc Hòa trong vườn hoa cúc nhà kính đạt lợi nhuận 1,5 tỷ đồng/ha/năm. Ảnh: V.V

Cũng theo lời kể ông Hòa, quy
trình sản xuất hoa cúc kim cương
thương phẩm đạt giá trị cao trên
thị trường hôm nay được hộ gia
đình ông học hỏi bắt đầu từ trên
đồng đất làm thuê ở các làng hoa
Đà Lạt hai mươi năm trước. Đó là
năm 1998, từ quê miền Bắc, ông
Hòa một mình vào Đà Lạt làm thuê
trồng hoa cúc nhà kính ở Làng
hoa Đa Thiện Đà Lạt. Hai năm
sau học được kỹ thuật cơ bản về
làm đất, lên luống, xuống giống,
chăm sóc hoa cúc nhà kính, ông
Hòa tiết kiệm được một vài chục
triệu đồng và bắt đầu thuê 250 m2
đất dựng lên nhà kính “ra riêng”. 3
tháng sau, ông Hòa thu hoạch lứa
hoa cúc chùm đầu tiên năng suất
vượt ngoài mong đợi với 20.000
cành loại A/250 m2. Bán ra thu lời
hơn 30 triệu đồng vào năm 2000.
Đến vụ hoa cúc thứ 3 - tức 6 tháng
sau đó, ông Hòa mở rộng diện tích
đất thuê lên đến 2.500 m2 ở vùng
nông nghiệp Đa Thiện, thời hạn
thuê trong 5 năm để dựng lên nhà
kính chuyển sang trồng hoa cúc
đóa kim cương. Kết quả những
năm sau đó, nhờ không ngừng bổ
sung kinh nghiệm canh tác chuyên
canh hoa cúc, ông Hòa ổn định
mỗi năm 3 vụ, mỗi vụ thu hoạch
từ 70 - 80.000 cành/1.000 m2.

Đến thu nhập hoa cúc
chuyên canh 1,5 tỷ
đồng/ha/năm
Đáng kể đến năm 2002, từ khoản
vốn tích lũy hàng năm và một
khoản cho vay hỗ trợ từ người
thân, ông Hòa mạnh dạn mua
5.000 m 2 đất ở khu vực Măng
Lin, Phường 7, Đà Lạt, bắt đầu
“sự nghiệp” chuyên canh hoa cúc
kim cương của mình. Lại tích
lũy nguồn vốn và kinh nghiệm
sau từng năm chuyên canh hoa
cúc kim cương, đến năm 2017,
hộ gia đình ông Trần Ngọc Hòa
đã mua quyền sử dụng đến 5 ha
đất đang trồng rau ngoài trời tại
khu vực Măng Lin, Phường 7, Đà
Lạt. Trong đó đã chuyển đổi 4 ha
chuyên canh hoa cúc nhà kính và
1 ha làm vườn ươm giống hoa cúc
bằng phương pháp giâm cành, tạo
rễ mới.
Tính từ năm 2014 đến năm
2018, lợi nhuận hàng năm trên mỗi
hecta hoa cúc kim cương chuyên
canh của nhà nông Trần Ngọc Hòa
liên tục tăng từ 500 triệu đồng đến
800 triệu đồng rồi vượt lên từ 1
tỷ đồng đến 1,5 tỷ đồng. Riêng
vườn ươm cây giống hoa cúc chất
lượng cao với diện tích 1ha vừa
nêu, không chỉ đáp ứng kịp thời
và đầy đủ nguồn giống sản xuất tại

chỗ, mà còn cung cấp theo nhu cầu
của nông dân khu vực Măng Lin,
Phường 7, Đà Lạt, đạt lợi nhuận
mỗi năm từ 500 triệu đồng đến 600
triệu đồng.
“Hàng ngày hộ gia đình tôi
tiếp xúc với nhiều hộ nông dân
trồng hoa cúc của Đà Lạt đến
trao đổi, cùng nhau bổ sung kinh
nghiệm canh tác. Đúc kết chung
về quy trình sản xuất hoa cúc
chuyên canh giá trị cao ở khu
vực Măng Lin của gia đình tôi
là xuống giống, bón phân, tưới
nước, phòng trừ dịch hại, thu
hoạch đều phải đúng thời điểm,
chọn lựa đúng thuốc, phối trộn
liều lượng các thành phần dinh
dưỡng phù hợp, cân đối... Nhờ
vậy, hoa cúc chuyên canh của
trang trại chúng tôi thường xuyên
loại trừ các loại bệnh hại, trong đó
đặc biệt đã loại trừ dịch bệnh sọc
thân ra khỏi khu vực Măng Lin,
Phường 7, Đà Lạt...”, nông gia
Trần Ngọc Hòa nói thêm.
Được biết, hiện tại, nông gia Trần
Ngọc Hòa làm Tổ trưởng Tổ sản
xuất hoa cúc khu vực Măng Lin với
60 hộ thành viên. Dự kiến đây là số
nông hộ nòng cốt để xây dựng Hợp
tác xã sản xuất hoa cúc Măng Lin,
Đà Lạt trong năm 2019.
VĂN VIỆT

Tỷ lệ đàn bò lai
đạt trên 67%
Thông tin từ Chi cục Chăn
nuôi, Thú y và Thủy sản Lâm
Đồng cho biết, qua 3 năm (20162018) thực hiện Đề án phát triển
bò thịt cao sản, đến nay, tổng
đàn bò thịt trên địa bàn tỉnh đạt
87.048 con. Trong đó, tỷ lệ đàn
bò lai đạt trên 67% (khoảng
58.000 con) với đàn bò lai cao
sản chiếm khoảng 12% tổng
đàn bò lai (khoảng 7.000 con).
So sánh với năm 2015, tổng
đàn bò thịt tăng 37,6% (63.267
con), tỷ lệ đàn bò lai tăng 7%.
Các địa phương có đàn bò thịt
phát triển mạnh là huyện Đức
Trọng (16.480 con), Đơn Dương
(14.050 con), Cát Tiên (12.400
con), Đạ Tẻh (8.550 con), Lâm
Hà (7.383 con), Di Linh (6.300
con), Đạ Huoai (4.450 con).
Bên cạnh đó, công tác nhập
nội, lai tạo một số giống bò cao
sản được người dân quan tâm,
đưa vào sản xuất, chăn nuôi
tại các địa phương có đàn bò
thịt phát triển. Đây là cơ sở để
tỉnh đẩy mạnh số lượng và chất
lượng đàn bò thịt cao sản trên
địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
HOÀNG YÊN

Hội nghị khu, điểm du lịch năm 2018: Cần đồng hành trong xây dựng môi trường du lịch
Ngày 3/12, Sở Văn hóa - Thể
thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh
Lâm Đồng tổ chức Hội nghị khu,
điểm du lịch năm 2018, có sự tham
dự của gần 50 đại biểu là đại diện
các khu, điểm du lịch của tỉnh Lâm
Đồng. Hội nghị do bà Nguyễn Thị
Nguyên - Giám đốc Sở VH-TT&DL
Lâm Đồng, cùng ông Tôn Thiện San
- Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt
đồng chủ trì.
Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh
Lâm Đồng có 35 khu, điểm tham
quan du lịch được đầu tư và khai
thác kinh doanh, trong đó có 13
khu, điểm là danh lam thắng cảnh
được xếp hạng cấp quốc gia và cấp
tỉnh. Mặc dù còn nhiều khó khăn,
nhưng các doanh nghiệp đã bố trí
kinh phí đầu tư, xây dựng nhà vệ
sinh đạt chuẩn, nâng cấp sản phẩm
dịch vụ - du lịch, tăng cường tuyên

truyền, quảng bá thu hút khách...;
đồng thời, tích cực tham gia các
chương trình quảng bá xúc tiến
trong và ngoài tỉnh...
Báo cáo tại Hội nghị thẳng thắn
đánh giá các hoạt động của các khu,
điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; nêu
tên những đơn vị tích cực trong
từng lĩnh vực như đầu tư tôn tạo, tổ
chức chương trình, hỗ trợ các đoàn
khách đến khảo sát...; nhưng cũng
chỉ ra những mặt tồn tại của nhiều
đơn vị khác như để nạn chèo kéo
phát sinh, ô nhiễm môi trường, vệ
sinh, vi phạm quy hoạch, xây dựng
trái phép... Đại diện các khu, điểm
du lịch cũng phát biểu những khó
khăn, vướng mắc của đơn vị mình,
nhờ chính quyền hỗ trợ trong một
số mặt công tác, như an ninh trật tự,
lập quy hoạch...
Ông Tôn Thiện San đề nghị các

Ông Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt
đề nghị các khu điểm đồng hành trách nhiệm trong xây dựng môi trường du lịch.

doanh nghiệp hoạt động du lịch phải
đồng hành trách nhiệm để nâng cao
giá trị thương hiệu của thành phố
du lịch Đà Lạt. Ông San cho biết,
chính quyền có trách nhiệm đầu
tiên là phải bảo đảm an ninh - an
toàn cho du khách. Thành phố hiện
đặt rất nhiều camera an ninh để xử

lý về an toàn giao thông và vệ sinh
môi trường. Để thu hút du khách có
rất nhiều nội dung liên quan đến sản
phẩm du lịch, trong đó, con người
cũng là sản phẩm du lịch. Vì vậy,
văn hóa ứng xử là vấn đề quan trọng
để tiếp tục xây dựng thành phố Đà
Lạt trở thành điểm đến thân thiện...

Bà Nguyễn Thị Nguyên đánh giá:
Các doanh nghiệp đã cố gắng giữ
gìn môi trường du lịch và khắc phục
các vấn đề tồn tại. Mong các đại biểu
chú trọng xây dựng văn minh đô
thị, văn hóa ứng xử trong khu điểm
du lịch và đội ngũ nhân viên của
đơn vị mình. Các tổ chức, cá nhân
buôn bán trong khu du lịch cũng
phải được tập huấn và tuân thủ quy
định chung của ngành du lịch cũng
như của khu du lịch. Bà Nguyên đề
nghị, các khu, điểm du lịch cần tạo
điều kiện và hỗ trợ các đoàn phóng
viên tham dự Liên hoan truyền hình
toàn quốc trong tháng 12 - đây cũng
là cơ hội quảng bá hình ảnh cho du
lịch Lâm Đồng và cho khu, điểm du
lịch. Sắp tới, tỉnh sẽ tổ chức thi các
khu điểm văn minh du lịch và bình
chọn các cơ sở dịch vụ chất lượng.
NHẬT QUÂN
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Năm 2019 sẽ giảm 707
người trong các đơn vị
sự nghiệp công lập
Sau khi giao Sở Nội vụ thẩm định kế
hoạch giảm số lượng người làm việc của
từng cơ quan, địa phương, đơn vị, vừa
qua, UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh
tạm giao số lượng người làm việc trong
đơn vị sự nghiệp công lập và của các
Hội có tính chất đặc thù trong tỉnh Lâm
Đồng năm 2019 là 27.818 người, giảm
707 người so với tổng số lượng người
làm việc năm 2018.
Đối với cấp tỉnh, tổng số người làm
việc sau khi thực hiện giảm và giao
bổ sung trong năm 2019 sẽ là 8.886
người làm việc (giảm 217 người so
với năm 2018).
Tổng số người làm việc ở cấp huyện
sau khi thực hiện giảm và giao bổ sung
sẽ còn 18.932 người (giảm 485 người so
với năm 2018).
Số người làm việc trong năm 2019
được chia theo từng lĩnh vực cụ thể
như sau: Sự nghiệp giáo dục và đào tạo
22.200 người; sự nghiệp y tế trên 4.000
người; khoa học 64 người; văn hóa thể
thao 445 người; sự nghiệp khác trên
1.000 người. Bên cạnh đó, cũng sử dụng
5 người làm việc dự phòng năm 2018
để giao bổ sung cho Sở Y tế và UBND
huyện Cát Tiên.
Riêng số lượng người làm việc tại các
hội có tính chất đặc thù như: Hội Văn học
nghệ thuật, Hội Nhà báo, Liên minh các
HTX, Chữ thập đỏ, Luật gia, Nạn nhân
chất độc da cam, Hội Người mù, Liên
hiệp các Hội KH&KT vẫn giữ nguyên số
lượng như năm 2018 là 75 người.
Báo cáo của UBND tỉnh cũng cho
biết: Trong trường hợp số lượng người
làm việc do Bộ Nội vụ thẩm định và
thông báo thấp hơn số do tỉnh đề xuất
thì số lượng người làm việc dôi dư sẽ
đưa vào dự phòng để tiếp tục lộ trình cắt
giảm cho những năm tiếp theo.
Trước đó, UBND tỉnh đã xây dựng
Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2018
- 2021 với mục tiêu đến năm 2021,
giảm ít nhất 10% số lượng người làm
việc so với năm 2015, bình quân mỗi
năm giảm 2,5%.
LINH ĐAN

ĐƠN DƯƠNG: Bộ phận một cửa

tất cả các xã, thị trấn
đạt chuẩn diện tích 40 m2

Huyện Đơn Dương cho biết, tất cả
các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đến
nay đều đảm bảo đạt chuẩn diện tích 40
m2 cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
(một cửa) tại trụ sở UBND xã, thị trấn .
Tại bộ phận một cửa này hầu hết đều
được bố trí ghế ngồi chờ cho người dân,
có bảng niêm yết công khai hóa các thủ
tục hành chính thuộc thẩm quyền giải
quyết cho người dân biết. Các xã, thị
trấn cũng phân công cán bộ lãnh đạo
trực tiếp phụ trách bộ phận một cửa, bố
trí máy tính nối mạng để làm việc.
Tuy nhiên, theo đánh giá của huyện,
trang thiết bị tại bộ phận một cửa của
nhiều xã như Lạc Xuân, Ka Đô và Ka
Đơn vẫn chưa đảm bảo yêu cầu cho
hoạt động.
Cùng đó, dù tất cả các xã, thị trấn
đều triển khai giải quyết thủ tục hành
chính theo cơ chế một cửa, tuy nhiên
vẫn còn một số xã, thị trấn vẫn chưa
thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả tại bộ phận một cửa đối với 100%
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền
giải quyết của mình.
VIẾT TRỌNG

VOV Tây Nguyên:

25 năm đưa thông tin đến các buôn làng

Ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên VOV Tây Nguyên, nhân dịp cơ quan này tròn 25 tuổi,
lãnh đạo Đài TNVN đã trao tặng bức trướng “25 năm Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển” .

Suốt 25 năm hình thành và
phát triển, VOV Tây Nguyên
đã bền bỉ đưa thông tin đến
buôn làng. Và cũng chừng ấy
năm, VOV Tây Nguyên đã gây
dựng lòng tin bền chặt trong
bà con các dân tộc khu vực
Tây Nguyên.
Chặng đường
phát triển
Tây Nguyên là vị trí trọng yếu,
đóng vai trò chiến lược trong sự
phát triển kinh tế - xã hội cũng
như đảm bảo quốc phòng - an ninh
của cả nước. Năm 1993, lãnh đạo
Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)
đã quyết định thành lập Cơ quan
thường trú khu vực Tây Nguyên tại
thị xã (nay là thành phố) Buôn Ma
Thuột, tỉnh Đắk Lắk nhằm tuyên
truyền, phản ánh tình hình mọi mặt
của 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên.
Năm 1994, VOV Tây Nguyên
đã chính thức phát sóng chương
trình phát thanh tiếng Ê Đê. Đồng
thời, tổ chức sản xuất và truyền
dẫn phát sóng trực tiếp các chương
trình phát thanh tại chỗ. Và hiện
tại, VOV Tây Nguyên thực hiện
sản xuất và phát sóng chương
trình hàng ngày bằng 6 thứ tiếng:
Ê Đê, J’rai, Bahnar, Xơ Đăng,
K’Ho, M’Nông và chương trình
Thời sự Tây Nguyên bằng tiếng
phổ thông ở khu vực Tây Nguyên;
tiếp sóng hai tiếng dân tộc Thái và
Hmông. Theo thông tin từ lãnh
đạo VOV Tây Nguyên, hiện cơ
quan này có đội ngũ đông đảo
phóng viên, BTV là người dân
tộc thiểu số (DTTS) các dân tộc
gốc Tây Nguyên. Họ là những
chuyên gia về biên dịch từ tiếng
phổ thông sang tiếng DTTS và
ngược lại. Sản xuất các chương
trình phát thanh bằng tiếng các dân
tộc Tây Nguyên phục vụ bà con
là nhiệm vụ trọng tâm của VOV
Tây Nguyên. Các sản phẩm báo
chí của VOV Tây Nguyên không

chỉ đảm bảo các yếu tố về thông
tin tuyên truyền mà còn giàu hàm
lượng văn hóa, văn nghệ đáp ứng
nhu cầu của bà con nghe đài ở các
thôn, buôn. Bởi vậy, những người
làm công tác phát thanh dân tộc
ở VOV Tây Nguyên không chỉ
là các phóng viên, biên tập viên,
phát thanh viên mà còn làm việc
như những người sưu tầm văn
hóa. Sau 25 năm sưu tầm, lưu trữ;
VOV đã góp phần giữ gìn hàng
ngàn bài dân ca, bản diễn tấu, các
truyện cổ Tây Nguyên, sử dụng
thường xuyên trong các chương
trình phát thanh hằng ngày và
đăng trên trang thông tin điện tử
của VOV Tây Nguyên. Điều này
góp phần tạo điều kiện để các biên
tập viên cập nhật thêm tiếng nói
hằng ngày của bà con các buôn
làng, đảm bảo các chương trình
phát thanh gần gũi với ngôn ngữ
thực tế của bà con; vừa phát huy
cao nhất năng lực giao tiếp bằng
tiếng mẹ đẻ để cho ra đời những
bài báo phát thanh có giá trị, nhất
là các bài về văn hóa truyền thống.
Đồng thời, đây cũng là một trong
những hoạt động góp phần không
nhỏ trong việc bảo tồn và phát huy
bản sắc văn hóa các dân tộc.

Từ một trụ sở chính ở
thành phố Buôn Ma Thuột
vào 25 năm trước, đến
nay, VOV Tây Nguyên có
văn phòng đại diện ở cả 5
tỉnh Tây Nguyên. Mỗi tỉnh
có từ 1 - 2 phóng viên phụ
trách địa bàn.
Anh Quang Sáng - phóng viên
VOV Tây Nguyên thường trú
tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng cho
biết: “Trong nhiều trường hợp
khó khăn, nguy hiểm; phóng
viên VOV thường trú các tỉnh
Tây Nguyên cũng không ngại để
tác nghiệp. Có lần tác nghiệp ở
vùng sâu huyện Cát Tiên, đường
lầy lội xe không di chuyển vào

những buôn xa được nên chúng
tôi nhờ bà con chở vào. Những
chiếc xe máy gần như còn trụi
mỗi “bộ xương” được quấn xích
vào bánh. Trước khi xe nổ máy, bà
con bảo “giữa đường nếu bị đứt
xích và xích cứa vào chân thì cũng
ráng chịu nhé”, lòng hơi lo lắng
nhưng vẫn quyết lên xe vì mục
đích cuối cùng là mang thông tin
thực tế đến với bà con. Bên cạnh
đó, việc tuyên truyền các mô hình
làm kinh tế giỏi, các chủ trương
lớn của Nhà Nước như xây dựng
nông thôn mới, phát triển nông
nghiệp công nghệ cao, bảo vệ
rừng... được phóng viên VOV
Tây Nguyên thông tin dày dặn,
sản xuất chương trình hấp dẫn,
lôi cuốn, dễ hiểu, góp phần tạo
chuyển biến lớn từ nhận thức đến
hành động trong nhân dân. Qua
đó, tạo ra những bước phát triển
nhất định trong đời sóng KT - XH
khu vực Tây Nguyên”.

Gây dựng niềm tin
25 năm hoạt động, VOV Tây
Nguyên chinh phục niềm tin
của công chúng bằng những sản
phẩm báo chí nhanh nhạy, đa âm
sắc, giàu tính vùng miền, và bằng
cách làm báo trách nhiệm, năng
động, hướng về cơ sở.
Là một thính giả thường xuyên
của Đài TNVN, ông Bon Niêng
Ha Sào, Thôn 2, xã Đưng K’Nớ
(huyện Lạc Dương) nhận xét: “Từ
5 giờ sáng đến hơn 10 giờ khuya,
mở radio lúc nào cũng có chương
trình phát sóng dành cho bà con
Tây Nguyên. Nghe đài phát thanh
giúp bà con hiểu được tình hình
ở những buôn làng trên khắp Tây
Nguyên. Đài tuyên truyền về các
chủ trương, chính sách của Đảng
đến tận người dân để họ rút ra
những kinh nghiệm trong làm ăn,
trong đời sống sinh hoạt, trong tổ
chức cuộc sống gia đình”.
Trong 10 năm (từ 2007 đến
2017), đội ngũ phóng viên của
VOV Tây Nguyên đã có 11 tác
phẩm đoạt giải báo chí Quốc gia

và hàng chục tác phẩm đoạt giải
các kỳ Liên hoan phát thanh toàn
quốc, Giải thưởng Tiếng nói Việt
Nam và giải báo chí ngành, địa
phương. Với những thành tích đạt
được, Cơ quan thường trú VOV
khu vực Tây Nguyên đã được
Nhà nước tặng thưởng Huân
chương Lao động hạng Ba, hạng
Nhì và hạng Nhất vào các năm
2004, 2008 và 2015; được Chính
phủ tặng Cờ thi đua đơn vị xuất
sắc nhiều năm liền.
Trung bình hàng tháng, các
phóng viên VOV Tây Nguyên sản
xuất trên dưới 200 tác phẩm báo
chí các thể loại để phát sóng trên
đài phát thanh quốc gia, các tin,
bài do VOV Tây Nguyên sản xuất
còn được đăng trên báo điện tử
VOV.vn, kênh truyền hình VOV,
chương trình Thời sự Tây Nguyên
và 6 chương trình tiếng dân tộc
thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên.
Theo ông Nguyễn Thế Kỷ UVTW Đảng, Tổng Giám đốc Đài
TNVN, “hoạt động của VOV Tây
Nguyên suốt 25 năm qua đảm bảo
cho Đài TNVN theo sát các diễn
biến ở cơ sở, thông tin chính xác,
có chiều sâu. Trong giai đoạn mới,
báo chí phát triển theo hướng đa
phương tiện, cạnh tranh rất gay
gắt, những phóng viên, biên tập
viên ở các cơ quan thường trú của
Đài càng phải tích cực gắn bó với
cơ sở và không ngừng tu dưỡng
đạo đức nghề nghiệp, rèn luyện
về chuyên môn. Trong giai đoạn
mới, anh em không chỉ làm phát
thanh mà còn làm cho cả truyền
hình, làm cho cả báo điện tử, báo
in. Không những biết làm mà anh
em còn phải làm thành thạo, làm
giỏi. Không chỉ phát thanh trực
tiếp, tại chỗ, mà còn phải truyền
hình trực tiếp, tại chỗ. Ở trên địa
bàn Tây Nguyên thì phải hiểu rõ
về vùng đất và con người Tây
Nguyên - một vùng đất đậm đà
bản sắc văn hóa của các dân tộc,
và đưa được chiều sâu văn hóa ấy
vào trong tác phẩm báo chí”.
N.NGÀ - H.YÊN
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Phụ nữ Đạ Sar hỗ trợ nhau chuyển đổi cơ cấu cây trồng
Trồng atiso 1:1:2
Đây đã là lần thứ tám vườn atiso
của gia đình chị Lơ Mu K’Rim Thôn 1 cho thu hoạch lá tươi sau
3 tháng xuống giống. Mỗi đợt từ
8 - 9 tạ với giá 2 ngàn đồng/kg, gia
đình chị K’Rim cũng thu về được
gần 2 triệu đồng. Là một trong 10
hội viên được chọn tham gia vào
tổ hợp tác sản xuất theo chuỗi giá
trị cây atiso, chị K’Rim quyết định
phá bỏ một phần diện tích cà phê
già cỗi để trồng loại cây mới. Sau 3
tháng xuống giống, vườn atiso của
chị phát triển tốt và bắt đầu cho thu
hoạch lá. “Từ ngày trồng atiso, mình
có thu nhập đều đặn từ mỗi lần hái
lá. Vườn atiso nhà mình đang bắt
đầu trổ bông, chắc sang năm 2019 sẽ
thu được. Có thêm vốn, mình sẽ mở
rộng diện tích trồng atiso vì thấy có
hiệu quả kinh tế”, chị K’Rim vui vẻ.
Tổ hợp tác sản xuất theo chuỗi giá
trị cây atiso được Hội Phụ nữ xã Đạ
Sar triển khai từ cuối năm 2017. Đây
là mô hình được Hội LHPN tỉnh
thành lập từ Đề án “Hỗ trợ phụ nữ
khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”,
với mục đích củng cố vai trò của
phụ nữ trong việc phát triển kinh tế,
nâng cao hiệu quả của liên kết chuỗi
giá trị, tăng cường đầu tư, ứng dụng
khoa học công nghệ, thúc đẩy giá trị
gia tăng của nông sản và đảm bảo
đầu ra cho nông sản địa phương. Khi
tham gia vào tổ hợp tác sản xuất theo
chuỗi giá trị cây atiso, các hội viên
phải tuân thủ sản xuất an toàn theo
hướng công nghệ cao, đảm bảo các
tiêu chuẩn theo yêu cầu VietGAP.
Các thành viên phải tham gia đầy
đủ các lớp tập huấn để tiếp cận khoa
học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất;
thực hiện đóng tiết kiệm hàng tháng

Vào Đạ Sar (Lạc Dương) hôm nay, những vườn rau, hoa công nghệ cao đã “khoác” lên xã vùng sâu,
vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) một “tấm áo” mới. Diện mạo này phần lớn là từ mô hình
chuyển đổi cơ cấu cây trồng được Hội Phụ nữ xã triển khai hơn một năm qua.

Những vườn atiso sản xuất theo chuỗi giá trị đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho phụ nữ Đạ Sar. Ảnh: T.H

để hỗ trợ các thành viên trong tổ.
Với diện tích mỗi hộ hội viên
trồng 1 sào, các hộ được hỗ trợ
cây giống, phân bón, được hướng
dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc...
“Mô hình trồng atiso theo chuỗi
giá trị bước đầu mang lại hiệu quả
khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
Chúng tôi đang thực hiện theo
hình thức 1:1:2 - nghĩa là 1 hộ
trong dự án sẽ giúp cây giống cho
1 đến 2 hộ có nhu cầu trồng atiso.
Và bắt đầu khi thu hoạch lá, mỗi
hộ sẽ đóng 100 ngàn đồng/tháng
để tạo quỹ cho những hội viên
được giúp giống có vốn chăm sóc
cây atiso. Vì thấy atiso là loại cây

dễ trồng ngoài trời, cũng không
tốn nhiều công chăm sóc nhưng
mang lại hiệu quả cao nên Hội đã
tiến hành nhân rộng hộ trồng. Hiện
từ 10 hộ chúng tôi đã nhân rộng
lên thêm 3 hộ, thời gian tới, Hội sẽ
cố gắng nhân rộng lên 20 đến 30
hộ”, chị Liêng Jrang K’Đom - Chủ
tịch Hội Phụ nữ xã Đạ Sar cho hay.

Thoát nghèo nhờ
chuyển đổi cơ cấu
cây trồng
Cũng theo chị K’Đom, hàng năm,
Hội Phụ nữ xã Đạ Sar đã triển khai
cho các chi hội tổ chức rà soát, lập
danh sách hộ hội viên nghèo, hộ

nghèo do phụ nữ làm chủ hộ tại địa
phương để có kế hoạch giúp đỡ, tạo
điều kiện cho các hộ gia đình có các
nguồn hỗ trợ đầu tư sản xuất, phát
triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Một trong những giải pháp giúp
hội viên thoát nghèo được Hội Phụ
nữ xã Đạ Sar triển khai hiệu quả
là cuộc vận động phụ nữ DTTS
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giúp
nhau phát triển kinh tế gia đình.
Phong trào thường xuyên được duy
trì bằng nhiều hình thức: vận động,
hướng dẫn hội viên trồng rau, hoa;
giúp nhau ngày công lao động, giúp
nhau cây và con giống, giúp nhau
bằng tiền mặt cho vay không lấy

lãi... Hiện toàn xã có 126 hội viên
phụ nữ tham gia chuyển đổi cơ cấu
cây trồng với hơn 30 ha rau, hoa
công nghệ cao.
Nhằm tạo nguồn vốn cho chị
em vay có điều kiện sản xuất, kinh
doanh, Hội đã tăng cường hoạt động
khai thác các nguồn vốn từ Ngân
hàng chính sách xã hội để đầu tư sản
xuất. Chỉ tính riêng năm 2018, đã có
94 hộ vay với số tiền hơn 5 tỷ đồng.
Đến nay, tổng dư nợ của các nguồn
vốn thông qua Hội Phụ nữ quản lý
gần 19 tỷ đồng, không có nợ quá hạn.
Không những vậy, Hội Phụ nữ xã
Đạ Sar tiếp tục duy trì các mô hình
giúp nhau thoát nghèo có địa chỉ cụ
thể, mỗi chi hội đăng ký giúp ít nhất
1 hộ nghèo thoát nghèo bền vững
trong năm.
“Với tổng số hội viên hơn 1.000
người, chỉ mới 10% hội viên tham
gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
Nguyên nhân do hội viên không có
vốn sản xuất, nguồn vốn vay cũng
còn hạn chế nên nhiều chị chưa có
điều kiện chuyển đổi cây trồng để
phát triển kinh tế, trong khi nhu cầu
và mong muốn chuyển đổi cơ cấu
cây trồng của hội viên rất lớn”, chị
K’Đom băn khoăn.
Còn bà Liêng Jrang K’Sáu - Chủ
tịch Hội Nông dân xã Đạ Sar khẳng
định: “Mô hình chuyển đổi cơ cấu
cây trồng của Hội Phụ nữ xã mang
lại hiệu quả cao trên cùng một đơn
vị diện tích. Hội Nông dân cũng
đang triển khai nhân rộng tại các hộ
trên địa bàn xã để người dân được
tiếp cận với phương thức sản xuất
mới, áp dụng khoa học kỹ thuật
để tăng năng suất, tăng giá trị sản
phẩm và tăng thu nhập”.
TUẤN HƯƠNG

Hiệu quả điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

BS

Bùi Văn Lượng Trưởng Khoa Quản
lý Điều trị HIV/AIDS
thuộc Trung tâm Phòng chống
HIV/AIDS Lâm Đồng cho biết:
Đến nay, toàn tỉnh có 1.458 ca
nhiễm HIV, 275 bệnh nhân AIDS;
đã có 555 bệnh nhân nhiễm HIV
tử vong, số người nhiễm HIV còn
sống tại địa phương 631 người.
Nhóm đối tượng nhiễm HIV cao
nhất là nghiện chích ma túy, chiếm
36,2%; đối tượng mại dâm 19% và
phụ nữ mang thai 8,1%. Chương
trình dự phòng lây truyền HIV
từ mẹ sang con trong 9 tháng đầu
năm 2018 đã xét nghiệm sàng lọc
HIV cho 24.453 phụ nữ mang thai,
chuyển dạ, phát hiện 9 mẫu dương
tính với HIV.
Từ đầu năm 2018 đến nay, Trung
tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh
ghi nhận 12 trường hợp phụ nữ
mang thai nhiễm HIV đã sinh con.
Trong đó, 3 trường hợp đã điều
trị ARV trước khi mang thai; 9
trường hợp được phát hiện nhiễm
HIV lúc chuyển dạ và cả 9 trường
hợp được đưa vào điều trị ARV. Số
trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV được
điều trị dự phòng ARV là 12 trẻ.
Trong đó, có 6 trẻ sinh ra từ mẹ
nhiễm HIV được làm xét nghiệm

Hiện nay, các nhà khoa học đã chứng minh “Không phát hiện = Không lây truyền” tức là nếu một người
nhiễm HIV được điều trị sớm bằng ARV (thuốc kháng HIV), tuân thủ điều trị tốt thì thông thường sau 6
tháng điều trị thuốc kháng HIV sẽ có tải lượng vi rút dưới ngưỡng phát hiện (200 bản sao/ml máu) sẽ
không làm lây truyền HIV cho bạn tình qua quan hệ tình dục, làm giảm lây truyền HIV từ mẹ sang con.
PCR có kết quả dương tính với
HIV (xét nghiệm PCR -Polemerase
Chain Reaction phản ứng chuỗi
polymerase được thực hiện từ trong
giai đoạn sớm, đây là một phương
pháp xét nghiệm có độ nhạy và độ
đặc hiệu rất cao). Tuy nhiên, chỉ có
1 trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV đang
được quản lý điều trị ARV.
Chương trình dự phòng lây
truyền HIV từ mẹ sang con tại Lâm
Đồng triển khai từ năm 2010 đến
nay. Từ năm 2010, qua phát hiện
trên địa bàn có 11 phụ nữ có thai
nhiễm HIV được điều trị dự phòng
lây truyền HIV từ mẹ sang con và
11 trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV
được điều trị dự phòng ARV (đạt
100%), trong đó có 2 trẻ sinh ra từ
mẹ nhiễm HIV làm xét nghiệm PCR
dương tính với HIV và không được
điều trị ARV vì mất dấu (y tế không
quản lý được).
Từ năm 2011 đến nay, mỗi năm
có từ 29.500 - 36.200 phụ nữ có thai
trong tỉnh được xét nghiệm HIV,
qua đó phát hiện mỗi năm có từ

Dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS đã cung cấp thuốc điều trị đặc hiệu ARV
cho 100% bệnh nhân trẻ em tại 63 tỉnh, thành phố với khoảng 4.800 trẻ em. Ảnh: D.H

Việc điều trị dự phòng lây nhiễm từ mẹ sang con khi mang
thai có ý nghĩa rất quan trọng, giúp cho đứa trẻ sinh ra không
nhiễm HIV dù mẹ bị nhiễm. Nếu một người phụ nữ mang thai
phát hiện nhiễm HIV ở ba tháng đầu của thai kỳ cần được
điều trị sớm. Thai phụ sẽ được uống thuốc sớm và tuân thủ
điều trị, khi thai phụ đã uống thuốc đúng, cần xét nghiệm máu
từ 3 đến 6 tháng/lần, tải lượng vi-rút dưới 200 bản sao/ml
máu thì nguy cơ lây sang con sẽ thấp.

10 - 25 phụ nữ có thai nhiễm HIV
và đều đưa vào điều trị dự phòng
lây truyền HIV từ mẹ sang con,
100% số trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm
HIV được điều trị dự phòng ARV.
Thống kê từ năm 2010 đến 9
tháng năm 2018, số trẻ sinh ra từ
mẹ nhiễm HIV trong tỉnh làm xét
nghiệm PCR có 15 trẻ dương tính
với HIV, trong đó có 5 trẻ được
điều trị ARV (1 đã chết, 4 trẻ đang
được quản lý điều trị). Có 2 năm
(2012 và 2016), chương trình dự
phòng lây truyền HIV từ mẹ sang
con không có trường hợp trẻ sinh ra
từ mẹ nhiễm HIV làm xét nghiệm
PCR dương tính với HIV.
Độ tuổi nhiễm HIV cao nhất ở
Lâm Đồng từ 25 - 49 tuổi (chiếm
74,7%), thấp nhất là nhóm dưới
15 tuổi (chiếm 3,03%). Phần lớn
số trẻ dưới 15 tuổi nhiễm HIV là
do lây truyền từ mẹ sang con. Tuy
nhiên, nếu bà mẹ được chẩn đoán
sớm và điều trị hiệu quả thì tỷ lệ
lây truyền từ mẹ sang con chỉ còn
từ 2%- 6%, thậm chí là 0%. Do
vậy, dự phòng lây truyền HIV từ
mẹ sang con là một trong những
giải pháp quan trọng góp phần
giảm đáng kể tỷ lệ trẻ sinh ra bị
lây nhiễm HIV từ mẹ...
XEM TIẾP TRANG 8
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Cấp phát 55.000 tờ rơi cảnh
giác phòng, chống tội phạm
55.000 tờ rơi có nội dung hãy cảnh
giác và tích cực phòng, chống tội phạm
đã được Công an thành phố Đà Lạt biên
soạn và bàn giao cho công an các phường,
xã trên địa bàn thành phố để cấp phát đến
đông đảo nhân dân. Mục tiêu của tờ rơi
nhằm tăng cường công tác tuyên truyền
phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh
trật tự, đồng thời nâng cao ý thức của quần
chúng nhân dân trong phòng ngừa, phát
hiện, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm,
nhất là dịp kỷ niệm 125 năm Đà Lạt hình
thành và phát triển.
Nội dung tờ rơi chủ yếu thông tin nhanh
về tình hình tội phạm trên địa bàn thành
phố Đà Lạt từ đầu năm đến nay (xảy ra
157 vụ phạm tội về hình sự, làm 4 người
chết, 41 người bị thương, tài sản thiệt hại
gần 5 tỷ đồng). Đồng thời, đề ra các biện
pháp phòng, chống tội phạm cướp, cướp
giật tài sản; tội phạm đột nhập nhà dân, cơ
sở kinh doanh, cơ quan, trường học trộm
cắp tài sản; tội phạm trộm xe máy; hoạt
động “tín dụng đen, cho vay không thế
chấp”; thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và thủ đoạn kinh doanh giả hàng nông sản
Đà Lạt...
ĐAM TRỌNG

Sẽ có trên 3.100 tỷ đồng
dành cho đầu tư công
trong năm 2019
Theo UBND tỉnh, trong tổng số vốn
trên 3.100 tỷ đồng dành cho đầu tư công
phần lớn đến từ nguồn vốn ngân sách địa
phương với gần 2.350 tỷ đồng, số còn lại
hơn 85 tỷ đồng sẽ đến từ vốn ngân sách
Trung ương.
Cụ thể, sẽ có hơn 2.100 tỷ đồng được
phân bổ cho việc đầu tư xây dựng cơ bản,
gồm: Phân cấp cho các huyện, thành phố;
xây dựng nông thôn mới; giao khoán,
chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng. Đặc biệt,
việc bố trí trực tiếp đầu tư cho các dự án
sẽ được chú trọng, như: Bố trí cho 109
dự án chuyển tiếp từ năm 2018 và hoàn
thành trong năm 2019; 40 dự án chuyển
tiếp từ năm 2018 và hoàn thành sau năm
2019; vốn đối ứng 7 dự án; 30 dự án khởi
công mới thuộc kế hoạch trung hạn; khởi
công mới cho 85 dự án thuộc danh mục
bổ sung kế trung hạn sử dụng nguồn dự
phòng 10% và 9 dự án từ nguồn tăng thu
xổ số kiến thiết.
Ngoài ra, một số lượng tiền lớn cũng
được UBND tỉnh dành cho khoản trả
nợ vay kiên cố hóa kênh mương và giao
thông nông thôn, cũng như cấp vốn cho
quỹ phát triển đất, kinh phí lập kế hoạch
sử dụng đất, đo đạc địa chính và các nội
dung quan trọng khác.
ĐĂNG LỘ

SỔ TAY PHÓNG VIÊN

Tính đến hết mùa vụ sầu riêng năm
2018, huyện Đạ Huoai đã cấp phát 13.000
tem chứng nhận độc quyền nhãn hiệu
“Sầu riêng Đạ Huoai” cho 25 tổ chức, cá
nhân sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP.
Từng chiếc tem gắn lên từng sản phẩm
sầu riêng đưa ra thị trường đã được khách
hàng đón nhận tích cực, nên đã tăng giá
trị lên từ 20% đến 50%.
Nhìn lại sau 3 năm được Cục Sở hữu
trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp

Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng
Năm 2017, một trong hai chỉ tiêu kinh tế
- xã hội của tỉnh Lâm Đồng không hoàn
thành là nhiệm vụ trồng rừng. Trong đó,
việc trồng rừng thay thế khi chuyển mục
đích sử dụng rừng sang mục đích khác
cũng đã được Quốc hội khóa XIII ban
hành trước đó (Nghị quyết số 62/2013/
QH13, ngày 27/11/2013).

V

ì vậy, năm 2018, UBND tỉnh
Lâm Đồng đã có nhiều văn bản
chỉ đạo Sở NN&PTNT chủ trì,
phối hợp các địa phương cấp
huyện và đơn vị chủ rừng khẩn trương rà
soát, tổng hợp diện tích đất lâm nghiệp
để xây dựng kế hoạch trồng rừng thay thế
đảm bảo kịp thời vụ. Trong tháng 5/2018,
UBND tỉnh tiếp tục có Văn bản số 2758
đánh giá: “Việc triển khai thực hiện rà
soát quỹ đất, thẩm định hồ sơ, phương
án trồng rừng rất chậm và còn lúng túng;
nhiều đơn vị chủ rừng chưa chuẩn bị đầy đủ
cây giống, quỹ đất để phục vụ trồng rừng
thay thế”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông
Phạm S đã tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành
liên quan và địa phương, đơn vị chủ rừng
khẩn trương triển khai các nhiệm vụ cụ
thể theo chức năng của mỗi đơn vị, địa
phương. Và ngày 1/11/2018, thực hiện chỉ
đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh
Đình Dũng tại Văn bản số 9344/VPCP-NN
ngày 27/9/2018 của Văn phòng Chính phủ,
UBND tỉnh Lâm Đồng lại có Văn bản số
7160 giao Sở NN&PTNT “Tiếp tục chỉ
đạo, đôn đốc các đơn vị chủ rừng, chủ
dự án đầu tư khẩn trương thực hiện việc
trồng rừng thay thế theo hồ sơ, phương án
được phê duyệt”. Cùng đó, tổng hợp tình
hình, tiến độ toàn tỉnh; chủ trì, phối hợp
UBND cấp huyện kiểm tra, rà soát, tháo
gỡ vướng mắc…
Chúng tôi làm việc với Chi cục Kiểm
lâm tỉnh, năm 2018, toàn tỉnh có tổng
diện tích trồng rừng thay thế theo hồ sơ
thiết kế và thẩm định là 192,41 ha và thực
hiện được 154,34 ha. Đáng lưu ý, tính đến
tháng 11/2018, Ban quản lý rừng phòng hộ
(BQLRPH) Sêrêpôk đã thẩm định 18.000
ha và BQLRPH Nam Ban đã thẩm định 3,10
ha nhưng đều chưa thực hiện. Đối với trồng
rừng trên diện tích sau giải tỏa, thẩm định
toàn tỉnh có tổng diện tích là 88,23 ha, thực
hiện 85,28 ha, tuy nhiên, trồng rừng trên
diện tích đất trống, đã thẩm định 56,72 ha
nhưng mới thực hiện 27,80 ha; đặc biệt đơn
vị BQLRPH Nam Huoai thẩm định 24,93
ha nhưng chưa thực hiện.
Trong lúc đó, tình hình lấn chiếm đất
lâm nghiệp vẫn diễn ra ngày càng phức
tạp. Tháng 11, tổng diện tích lấn chiếm

Thông ba lá được trồng phủ xanh đất trống. Ảnh: M.Đ

5,527 ha; trong đó, đã giải tỏa chưa trồng
rừng 0,665 ha; chưa giải tỏa 4,862 ha. Còn
diện tích tái lấn chiếm 23,976 ha (đã giải
tỏa chưa trồng rừng 15,690 ha và chưa
giải tỏa 8,286 ha). Tính lũy kế cả 11 tháng,
tổng diện tích lấn chiếm 162,18 ha; trong
đó, đã giải tỏa chưa trồng rừng 133,20 ha;
chưa giải tỏa 28,99 ha và tái lấn chiếm
152,01 ha,…

Nêu những con số cụ thể như trên
để muốn nhấn mạnh, nhiệm vụ
quản lý, bảo vệ rừng song song với
phát triển rừng đang còn nhiều khó
khăn, cần tích cực, quyết liệt trong
thực thi của cả hệ thống chính trị
các cấp như Chỉ thị số 30 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ
đạo và quán triệt.
Cũng cần ghi nhận là đến đầu tháng
11/2018, bộ phận chuyên môn của Chi cục
Kiểm lâm đã thẩm định xong kế hoạch
trồng rừng năm 2018 tổng số 24 hồ sơ với
498,46 ha. Bên cạnh đó, đã cấp giấy chứng
nhận nguồn gốc lô giống 142,5 kg hạt giống
thông ba lá cho Công ty Cổ phần giống lâm
nghiệp vùng Tây Nguyên; cấp giấy chứng
nhận nguồn gốc giống lô cây con năm 2018
là 1.540.000 cây; thông ba lá 1.280.000 cây
với 11 đơn vị; keo tai tượng 260.000 cây
cho 1 đơn vị…
Việc đẩy nhanh tiến độ thẩm định cả hồ
sơ trồng rừng và cả nguồn kinh phí rất cần
các sở, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ
và khẩn trương mới hoàn thành nhiệm vụ
trồng rừng như đặt ra. Theo kết quả thực

hiện việc rà soát, điều chỉnh đất sản xuất
lâm nghiệp và cơ cấu 3 loại rừng tỉnh Lâm
Đồng giai đoạn 2016 - 2025, định hướng
đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Lâm
Đồng phê duyệt tại Quyết định số 2016/
QĐ-UBND ngày 9/10/2018, tổng diện
tích đất quy hoạch lâm nghiệp 596.476 ha,
trong đó 71.214 ha đất chưa có rừng… Đây
là căn cứ pháp lý để cụ thể hóa những kế
hoạch trồng rừng theo từng giai đoạn. Vì
vậy, Sở NN&PTNT và Sở TN&MT phối
hợp các UBND huyện, thành phố, các đơn
vị quản lý rừng rà soát, điều chỉnh ranh
giới, diện tích đất lâm nghiệp để giao cho
từng đơn vị quản lý rừng theo quy hoạch
điều chỉnh này.
Theo đánh giá của Chi cục Kiểm lâm,
việc quỹ đất trống để trồng rừng rất hạn chế,
nhiều đơn vị đã hết quỹ đất trồng rừng; diện
tích đất còn lại manh mún, nhỏ lẻ, phân bố
trong vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn.
Tuy nhiên, theo chúng tôi, về mặt chủ quan,
cần thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ thực
sự có hiệu quả hơn. Đó là, công tác tuyên
truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát
triển rừng; nâng cao trình độ, năng lực, trách
nhiệm của một số cán bộ lãnh đạo quản lý,
cán bộ thực thi công vụ trong lực lượng
quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng. Mặt
khác, đó còn là sự phối hợp tốt giữa Kiểm
lâm - chủ rừng - chính quyền địa phương
cấp xã… Thực tế còn tồn tại những đơn vị
chủ rừng chưa chủ động, thiếu tích cực rà
soát lập hồ sơ thiết kế trồng rừng theo hướng
dẫn của Sở NN & PTNT; chậm hoàn chỉnh,
bổ sung hồ sơ thiết kế trồng rừng theo yêu
cầu của đoàn kiểm tra, thẩm định mặc dù
đã chủ động đôn đốc nhiều lần.
MINH ĐẠO

Tăng giá trị sầu riêng lên đến 50%
bảo hộ độc quyền nhãn hiệu chứng nhận
“Sầu riêng Đạ Huoai”, UBND huyện
Đạ Huoai đã phối hợp với các sở, ngành
chức năng để tổ chức nhiều hoạt động
xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh
Lâm Đồng, mang lại nhiều hiệu quả thiết
thực về kết nối cung - cầu, gắn sản xuất
với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng.
Những điển hình tỷ phú sầu riêng Đạ
Huoai lần lượt xuất hiện trên các phương
tiện truyền thông trong nước, tiếp tục

khẳng định uy tín và giá trị kinh tế từ cây
sầu riêng chủ lực trên địa bàn. Đó là các
diện tích trồng từ 1 ha đến gần 2 ha sầu
riêng, thu lãi trong năm 2018 từ 1,3 tỷ đồng
đến 1,8 tỷ đồng như ở xã Đạ Oai gồm các
hộ Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn Oanh,
Phạm Tấn Tư, Trần Văn Nhơn… Hoặc ở xã
Đạ PLoa có hộ Nguyễn Văn Phổ…
Đến nay, toàn huyện Đạ Huoai có
tổng diện tích 1.700 ha sầu riêng kinh
doanh, đạt tổng sản lượng 19.000 tấn. Dự

kiến các con số này phấn đấu đạt được
trong năm 2020 lần lượt 2.500 ha và 25
- 30.000 tấn. Trong đó có 300 ha diện
tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao
theo tiêu chuẩn VietGAP để gắn chứng
nhận độc quyền nhãn hiệu “Sầu riêng Đạ
Huoai” trên thị trường.
Và như vậy, triển vọng tăng giá trị nhãn
hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai” sẽ
không dừng lại ở mức lập đỉnh 50% như
năm 2018. 
VŨ VĂN
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Đột phá đầu tiên phát triển
vùng đồng bào DTTS ở Đạ Tẻh
Thành quả đầu tiên
Chiều muộn, anh K’Đơn (33
tuổi) cùng với một số anh em
khác trong buôn Con Ó khăn gói
đồ đạc để lên vườn cao su tập
trung cách nhà khoảng 15 km để
chuẩn bị cho buổi cạo mủ sớm
mai. Gia đình anh K’Đơn là một
trong 11 hộ đầu tiên được thu
hoạch mủ cao su sau hơn 6 năm
trồng và chăm sóc tập trung cùng
với 62 hộ dân khác trong buôn.
Anh bảo đây là thành quả đầu tiên
nên mọi người đều rất vui mừng
và không còn nghi ngờ gì nữa
về hiệu quả của trồng cây cao su
sau một thời gian trồng và chăm
sóc kéo dài. “Từ năm 2012, gia
đình tôi được tham gia vào dự án
trồng cao su tập trung tại buôn
Con Ó với diện tích nhận chăm
sóc là 1 ha. Đến nay, đã có 240
cây cao su trong tổng số 500 cây
đã có thể cạo được mủ. Với lượng
cây cho mủ như hiện tại thì mỗi
tháng gia đình tôi kiếm được hơn
4 triệu đồng. Số tiền này đã giúp
tôi xoay xở được cho sinh hoạt
hàng ngày, đặc biệt, tôi đã có thể
mua tôn để lợp lại mái nhà. Sang
năm, khi tất cả những cây cao su
còn lại cho thu hoạch thì gia đình
tôi sẽ có nguồn thu nhiều hơn và
ổn định hơn. Từ trước đến giờ,
đây là lần đầu tiên tôi mới nhận
thấy mình thực sự có tài sản và tài
sản là vườn cao su đó đang đem
lại nguồn thu nhập chính và lâu
dài cho gia đình. Do đó, tới đây
nếu được cấp sổ riêng thì tôi sẽ cố
gắng giữ lấy tài sản này dù có ai
hỏi mua cũng không bán” - anh
K’Đơn chia sẻ.
Trước khi nhận đất trồng cao
su tập trung, anh K’Đơn cũng
giống như nhiều hộ dân khác tại
buôn Con Ó sống chủ yếu dựa
vào việc khai thác lâm sản phụ,
chăm sóc ít vườn điều. Rất nhiều
hộ trong số đó đã từng được cấp
đất sản xuất, cấp giống dê, bò
và các loại cây trồng để phát
triển sản xuất. Thế nhưng, đất
thì bán, cây con giống thì không
được chăm sóc đến nơi đến chốn
nên đa phần đều thất bại. Ngay
khi tham gia vào dự án trồng
cao su tập trung này, tâm lý của
rất nhiều bà con vẫn không tin
tưởng, còn hoài nghi về tính
hiệu quả của dự án. Anh K’Túc,
Trưởng Thôn 8 (buôn Con Ó),
cho biết: “Sự hiểu biết, nhận thức
của bà con là một trong những
trở ngại lớn khi triển khai dự án.
Chính vì vậy, mình phải đi từng
ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền
cho bà con hiểu từ việc trồng,

10 dự án khởi nghiệp
sản xuất, chế biến nông sản

Sau hơn 6 năm trồng và chăm sóc, đến nay việc trồng cao su tập trung ở buôn Con Ó, xã Mỹ
Đức, huyện Đạ Tẻh đã cho thu hoạch mủ lứa đầu tiên trong niềm vui mừng của người dân. Đây
là mô hình trồng cao su tập trung có tính đột phá đầu tiên trong toàn tỉnh đối với việc phát
triển sản xuất vùng đồng bào DTTS.

Trong 17 dự án khởi nghiệp năm 2018
vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng phê
duyệt hỗ trợ thì có 10 dự án sản xuất, chế
biến nông sản.
Cụ thể 5 dự án khởi nghiệp sản xuất,
chế biến nông sản đầu tiên gồm: Smart
Controller, ứng dụng nông nghiệp
thông minh; người khuyết tật chế biến
tinh dầu gỗ và tinh dầu sả; sản xuất
chocolate từ nguyên liệu địa phương;
sản xuất tảo xoắn thay thế sản phẩm
nhập khẩu; các sản phẩm phục vụ sức
khỏe từ nghệ trắng.
5 dự án khởi nghiệp sản xuất, chế biến
nông sản còn lại là: trồng và chế biến trái
cây theo công nghệ hữu cơ; sấy dẻo hồng
ăn trái và dứa cayen theo công nghệ Nhật
Bản; phát triển giống heo đen truyền
thống của người K’Ho; sản xuất túi gội từ
lá dâu tằm; phát triển sản phẩm mật ong
tự nhiên.
Tất cả 10 dự án khởi nghiệp trên lĩnh
vực nông nghiệp nói trên đang được Quỹ
Hỗ trợ khởi nghiệp đề xuất UBND tỉnh
Lâm Đồng quyết định từng định mức hỗ
trợ tương ứng với từng quy mô hoạt động.
MẠC KHẢI

Lãnh đạo tỉnh và huyện Đạ Tẻh thăm mô hình trồng cao su tập trung tại buôn Con Ó. Ảnh: Đ.A

bón phân, xịt thuốc, làm cỏ. Sau
một thời gian, hiểu biết của bà
con đã được nâng lên. Đến hiện
tại, khi thấy 11 hộ có thu hoạch
mủ cao su thì tâm lý của bà con
rất phấn khởi, không còn hoài
nghi như trước nữa và đang cố
gắng chăm sóc để vườn cao su
của mình được thu hoạch sớm”.
Buôn Con Ó có 150 hộ dân
đồng bào Châu Mạ sinh sống.
Ngoài 62 hộ dân tham gia dự án
trồng cao su tập trung thì trước
đây các hộ dân khác cũng đã thụ
hưởng nhiều dự án, chính sách
từ Chương trình 30a. Riêng đối
với các hộ trồng cao su tập trung,
trong suốt thời gian trước khi
cho thu hoạch, chính quyền địa
phương từ huyện đến xã đã hỗ
trợ rất nhiều bằng kỹ thuật, ngày
công lao động, hỗ trợ bằng phân
bón, tiền xăng xe đi lại… Khi
cao su có thể thu hoạch thì bà con
được tập huấn kỹ thuật mở miệng,
cạo mủ nên đến nay đa phần bà
con đều đã biết các kỹ thuật này.
Theo anh K’Túc, việc trồng cao
su tập trung như hiện tại có hiệu
quả hơn vì bà con cùng nhau giữ
được đất, không để xảy ra tình
trạng như trước đây là cấp đất
tới đâu bà con sang nhượng tới
đó. Ngoài ra, trong năm tới, khi
toàn bộ hơn 60 ha cao su tại đây
cho thu hoạch đồng loạt thì sẽ tạo
nguồn thu đều đặn hàng tháng,
giúp bà con ổn định cuộc sống.
Dù hiện tại, giá mủ cao su không

được cao nhưng nguồn thu này đã
giúp cho bà con nơi đây rất nhiều.

Kỳ tích
Ông Bùi Văn Hùng, Chủ tịch
UBND huyện Đạ Tẻh cho rằng,
để có những thành quả đầu tiên từ
vườn cao su tập trung ở buôn Con
Ó như hiện nay quả thật là một kỳ
tích. Kỳ tích ấy là thành quả của
cả một quá trình dài, từ việc xây
dựng đề án đến việc thực hiện đề
án. “Lý do để huyện quyết định
phải trồng cao su tập trung, không
cấp đất riêng lẻ cho từng hộ, là để
giúp bà con giữ được đất. Khi bà
con đã giữ được đất, giữ được tư
liệu sản xuất rồi thì mới tính đến
chuyện trồng cây và chăm sóc
như thế nào. Tất cả các phương án
từ quy hoạch, làm đường sá, phân
lô, chia diện tích, chia tổ đều được
tính toán kỹ lưỡng và có bước
đi phù hợp. Đơn giản như việc
chia tổ, huyện cũng không áp đặt
mà để bà con tự lựa chọn những
người phù hợp vào cùng một tổ
để có sự gắn kết và làm lâu dài
với nhau. Tổ nhiều thì được phân
lô nhiều, tổ ít thì phân lô ít, quan
trọng là làm sao để bà con tự giác
bảo ban nhau cùng làm. Ban đầu,
bà con không tin có ngày mình
được trực tiếp cạo mủ, được bán
mủ cao su nhưng đến nay thì suy
nghĩ đó đã được xua tan. Có thể
khẳng định việc trồng cao su tập
trung ở buôn Con Ó đã thực sự
thành công. Đây là mô hình có

tính đột phá đầu tiên trong toàn
tỉnh đối với việc phát triển sản
xuất vùng đồng bào DTTS.
Ngoài đề án trồng cao su tập
trung tại buôn Con Ó, huyện Đạ
Tẻh còn triển khai đề án trồng cao
su tập trung tại buôn Đạ Nha (xã
Quốc Oai) với diện tích 120 ha
cho 120 hộ đồng bào DTTS gốc
địa phương. Cũng bằng cách thức
như tại buôn Con Ó, đến nay, toàn
bộ diện tích cao su tại đây đã phát
triển tốt và sang năm 2019 thì có
khoảng 50 ha cho thu hoạch. Còn
tại buôn Tố Lan (xã An Nhơn),
huyện Đạ Tẻh lại triển khai dự án
trồng tre tầm vông với diện tích
25 ha cho 20 hộ dân. Dự kiến,
sang năm sau thì số diện tích tre
tầm vông này cũng cho thu hoạch.
“Trong năm 2018, huyện Đạ
Tẻh giảm 1,3% tỷ lệ hộ nghèo
xuống còn 3,4%. Riêng tỷ lệ
hộ nghèo trong vùng đồng bào
DTTS là 6,5%. Nếu tính toán ở
mức thấp nhất thì cao su và tre
tầm vông cho thu nhập khoảng
50 triệu đồng/ha/năm. Với mức
thu nhập này thì đến năm 2020,
về cơ bản các buôn đồng bào
DTTS này sẽ giảm được tỷ lệ hộ
nghèo ngang bằng với tỷ lệ hộ
nghèo chung của toàn huyện. Và
đặc biệt, việc giảm nghèo này sẽ
mang tính chất bền vững vì thời
gian thu hoạch của cao su, tre tầm
vông kéo dài từ 15 - 20 năm” ông Hùng chia sẻ.
ĐÔNG ANH

ĐÀ LẠT: Thăm, tặng quà người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Nhân ngày Quốc tế Người
khuyết tật (3/12), vừa qua, bà
Trần Thị Vũ Loan - Phó Chủ tịch
UBND TP Đà Lạt đã dẫn đầu
đoàn công tác của thành phố đến
thăm hỏi những người khuyết tật
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại
địa phương, gồm các bà: Nguyễn
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Thị Hiệp (Phường 7), Dương
Nhu Thu (Phường 2), Trương
Thị Vượng (Phường 5), Trần Thị
Hoàng Trâm (Phường 4) và ông
Phạm Bá Triệu (Phường 10).
Tại các buổi đến thăm, thay
mặt lãnh đạo thành phố Đà Lạt,
bà Trần Thị Vũ Loan đã gửi lời

chia sẻ, động viên tới những
người khuyết tật và thân nhân
gia đình. Đồng thời, mong muốn
những người khuyết tật và các
gia đình từng bước vượt qua
khó khăn để vươn lên trong cuộc
sống. Dịp này, Phó Chủ tịch
UBND TP Đà Lạt cũng đã gửi

phần quà cùng tiền mặt 1 triệu
đồng của Thành ủy, HĐND,
UBND, UBMTTQVN thành
phố Đà Lạt tặng cho mỗi gia
đình người khuyết tật có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn mà đoàn
đến thăm.
ĐAM TRỌNG

100% các cơ quan, đơn vị
đã được cấp hộp thư điện tử
công vụ
Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa
bàn tỉnh hệ thống thư điện tử công vụ đã
được triển khai từ cấp tỉnh đến cấp xã.
100% cơ quan, đơn vị được cấp hộp thư
điện tử công vụ; 80% các huyện, thành
phố triển khai hộp thư công vụ đến các
xã, phường, thị trấn.
Đã có 20/20 sở, ban, ngành; 12/12
huyện, thành phố; 13/15 chi cục đã công
bố hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn ISO 9001:2008, còn hai đơn vị chưa
triển khai thực hiện là Ban Tôn giáo, Chi
cục Văn thư Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ.
Tuy nhiên, việc chi trả lương và các
khoản chi từ ngân sách nhà nước cho cán
bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan,
tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh thông
qua tài khoản ngân hàng mới chỉ đạt
75%. Bởi hiện nay, một số xã vùng sâu,
vùng xa vẫn còn phải chi trả tiền mặt do
ngân hàng chưa bố trí được máy rút tiền
tự động.
LAM ANH

LẠC DƯƠNG: Giảm 2,7% hộ nghèo

trong năm 2018

UBND huyện Lạc Dương cho biết,
nhờ triển khai đồng bộ các chương
trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo
nên trong năm 2018 số hộ nghèo trên
địa bàn huyện đã giảm nhanh.
Cụ thể, trong năm 2018, tổng vốn
phân bổ cho chương trình giảm nghèo
của huyện là 4,136 tỷ đồng, trong
đó vốn đầu tư trên 3 tỷ đồng, vốn sự
nghiệp trên 1 tỷ đồng. Tính đến tháng
12/2018, huyện đã giải ngân toàn bộ số
vốn trên.
Cùng đó, UBND huyện đã cân đối ngân
sách địa phương để hỗ trợ cho hộ nghèo
đăng ký thoát nghèo 310 triệu đồng.
Dự kiến đến hết tháng 12, số hộ nghèo
toàn huyện giảm xuống còn 336 hộ, chiếm
tỷ lệ 5,2%, giảm 2,7% so với năm trước;
trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số
giảm xuống còn 329 hộ, chiếm tỷ lệ 7,3%
dân số, giảm 3,5% so với năm trước.
GIA KHÁNH
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QUỐC TẾ

Mỹ muốn Trung Quốc hành động ngay lập tức
trong vấn đề thương mại

TỔNG THỐNG MOON JAE-IN:

Ông Kim Jong-un có khả năng thăm Hàn Quốc

Nhà lãnh đạo Triều Tiên
Kim Jong-un (phải)
và Tổng thống Hàn Quốc
Moon Jae-in tại hội nghị
thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng
ngày 18/9/2018.

Theo Reuters, ngày 4/12, Tổng thống Hàn
Quốc Moon Jae-in khẳng định, chuyến thăm
Seoul của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
“có khả năng” diễn ra, đồng thời cho rằng động
thái này sẽ giúp cải thiện quan hệ giữa Bình
Nhưỡng với Mỹ.
Tổng thống Moon Jae-in đã đưa ra bình luận
trên trong chuyến thăm New Zealand khi được
hỏi về khả năng diễn ra chuyến thăm Seoul của
ông Kim Jong-un - người đã có các cuộc gặp
thượng đỉnh với ông Moon Jae-in và Tổng thống
Mỹ Donald Trump trong năm nay.
Theo ông Moon Jae-in, “đây sẽ là lần đầu

tiên một nhà lãnh đạo Triều Tiên tới thăm Hàn
Quốc, vì thế, mặc dù chưa sắp xếp được khung
thời gian cho việc đó, nhưng nó vẫn mang nhiều
ý nghĩa”.
Ông cho rằng, chuyến thăm này có thể “đẩy
nhanh tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều
Tiên” và dẫn đến kết quả là “một bước tiến dài
hơn trong việc cải thiện mối quan hệ” giữa Triều
Tiên và Mỹ.
Hàn Quốc đã tìm cách cân bằng quan hệ trong
bối cảnh thúc đẩy quan hệ với Triều Tiên trong
khi vẫn duy trì quan hệ thân cận với Mỹ.

rào phi thuế quan, trong đó có việc giảm 40%
thuế đối với ôtô.
Tuy nhiên, không một cam kết nào được
nhất trí bằng văn bản và chi tiết chưa được
nêu cụ thể.
Ông Kudlow, Giám đốc Hội đồng Kinh tế
Quốc gia cho biết, ông cùng với Bộ trưởng Tài
chính Steven Mnuchin và Đại diện Thương
mại Mỹ Robert Lighthizer đã tiến hành hai
cuộc gặp kín với Phó Thủ tướng Trung Quốc
Lưu Hạc ở Argentina.
Tại đây, quan chức Trung Quốc này khẳng
định Bắc Kinh sẽ xúc tiến thực hiện các cam
kết mới ngay lập tức. Theo ông Kudlow, các
quan chức Mỹ sẽ giám sát tiến trình thực thi
cam kết của Trung Quốc một cách chặt chẽ.

TTXVN

Pháp nhượng bộ người biểu tình, dừng tăng thuế nhiên liệu

Nhiều cuộc biểu tình
đã chuyển thành bạo động ở Pháp.

TTXVN

Nhật Bản phản đối Trung Quốc phát triển mỏ khí ở Biển Hoa Đông
Theo Sputniknews, ngày 3/12, truyền thông
địa phương đưa tin, Chính phủ Nhật Bản đã gửi
công hàm phản đối cho phía Trung Quốc liên
quan hoạt động khoan tìm thử nghiệm tại một
mỏ khí đốt gần đường trung tuyến phân chia hai
nước trên Biển Hoa Đông.
Đài phát thanh NHK dẫn nguồn Bộ Ngoại
giao Nhật Bản cho biết, một tàu Trung Quốc đã
tham gia vào hoạt động có vẻ như là khoan tìm
thử nghiệm tại một mỏ khí ở Biển Hoa Đông
hồi giữa tháng 11 vừa qua, bất chấp thỏa thuận

Theo South China Morning Post, ngày 3/12,
Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho
biết, Mỹ kỳ vọng Trung Quốc tuân thủ cam
kết hành động ngay trong các vấn đề thương
mại sau thỏa thuận đạt được giữa hai nhà lãnh
đạo hồi cuối tuần qua, trong đó có việc giảm
thuế quan đối với ô tô và các biện pháp nhằm
giải quyết hoạt động đánh cắp quyền sở hữu
trí tuệ và chuyển giao công nghệ ép buộc.
Phát biểu với báo giới, ông Kudlow cho
biết, thời hạn tạm ngừng áp đặt thuế nhập
khẩu bổ sung sẽ bắt đầu vào ngày 1/1 tới và
kéo dài 90 ngày.
Phía Trung Quốc còn đề xuất hơn 1.200 tỷ
USD trong cam kết bổ sung về thương mại.
Theo ông Kudlow, Bắc Kinh cũng cam kết
bắt đầu ngay lập tức dỡ bỏ thuế quan và hàng

cùng phát triển các mỏ khí khu vực giữa Bắc
Kinh và Tokyo.
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide
Suga lấy làm tiếc trước vụ việc, đồng thời nhấn
mạnh Tokyo sẽ tiếp tục nỗ lực nối lại các cuộc
đàm phán nhằm thực thi thỏa thuận cùng phát
triển hyrdrocarbon ở Biển Hoa Đông.
Nhật Bản và Trung Quốc lâu nay vướng vào
tranh chấp đối với chuỗi đảo Senkaku/Điếu Ngư
ở Biển Hoa Đông.
TTXVN

THÔNG BÁO
V/v giải quyết hồ sơ đăng ký QSD đất
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đạ Huoai có nhận được đơn
xin cấp GCN của ông Đinh Văn Quân cùng vợ là bà Phạm Thị Hoa, thường trú
tại Thôn 5, xã Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng về việc nhận chuyển
nhượng QSD đất nhưng chưa làm thủ tục sang nhượng.
Cụ thể như sau:
Hộ ông Nguyễn Văn Hành, được UBND huyện Đạ Huoai cấp giấy chứng nhận
QSDĐ số R 235782 vào sổ cấp GCN số 01146 do UBND huyện Đạ Huoai cấp
ngày 9/7/2001.
Thửa đất số 598a; 98; 97; 96 TBĐ 3, xã Mađaguôi, huyện Đạ Huoai.
Diện tích: 6.196 m2, trong đó (đất LUK 2.148 m2 đất CLN 4.048m2).
Năm 2002, hộ ông Nguyễn Văn Hành chuyển nhượng QSDĐ cho ông Đinh
Văn Quân và bà Phạm Thị Hoa, thường trú tại Thôn 5, xã Mađaguôi, huyện Đạ
Huoai, tỉnh Lâm Đồng thửa đất nói trên, trong quá trình chuyển nhượng các bên
chưa thực hiện việc chuyển nhượng QSDĐ theo quy trình của pháp luật và hộ ông
Nguyễn Văn Hành đã giao GCN quyền sử dụng đất cho ông Đinh Văn Quân và
bà Phạm Thị Hoa quản lý.
Hiện nay, hộ ông Nguyễn Văn Hành và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên
quan ở đâu liên hệ với UBND xã Mađaguôi, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
huyện Đạ Huoai để lập thủ tục chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật.
Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo này được đăng số báo đầu tiên nếu không có
tranh chấp khiếu nại, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đạ Huoai sẽ
chỉnh lý biến động hồ sơ, tham mưu cho cấp có thẩm quyền lập thủ tục hủy GCN
nói trên và cấp lại GCNQSDĐ cho ông Đinh Văn Quân và bà Phạm Thị Hoa
theo quy định của pháp luật, mọi thắc mắc sau này, Chi nhánh Văn phòng Đăng
ký đất đai huyện Đạ Huoai sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.

BBC hôm 4/12 cho biết, chính quyền Pháp
sẽ dừng quyết định tăng thuế nhiên liệu gây
tranh cãi, vốn đã dẫn tới nhiều tuần lễ biểu tình
bạo lực.
Cụ thể trong 3 tuần qua, nhiều cuộc biểu tình
đã xảy ra ở các thành phố lớn của Pháp và gây
nên nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Tại một số
nơi, biểu tình đã biến thành bạo loạn. Cảnh sát
phải dùng hơi cay, vòi rồng và lựu đạn khói để
giải tán đám đông.
Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã từng
tìm cách thỏa hiệp với người biểu tình, nhưng
họ từ bỏ việc đối thoại, với lý do bị các thành

phần cực đoan trong hàng ngũ dọa giết. Hồi
cuối năm 2017, Pháp đã thông qua việc tăng
thuế nhiên liệu, song chính sách này mới chỉ
bắt đầu gây tác động khi giá nhiên liệu tăng lên
từ tháng 10 năm nay.
Theo chủ trương của Tổng thống Macron,
việc tăng thuế nhiên liệu nhằm khuyến khích
người tiêu dùng Pháp chuyển sang phương tiện
thân thiện với môi trường. Hồi tuần trước, Chính
phủ Pháp đã công bố loạt biện pháp nhằm xoa
dịu sự phẫn nộ của người dân, trong đó có việc
trợ giá năng lượng và tặng thưởng cho người sử
dụng phương tiện bảo vệ môi trường. TTXVN

Hiệu quả điều trị...
... Lây truyền HIV từ mẹ sang con là một
trong ba con đường chính (chiếm từ 25% - 40%)
làm lây truyền HIV. Nếu không được điều trị
dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, cứ
100 bà mẹ nhiễm HIV mang thai sẽ có 35 trẻ
sinh ra nhiễm HIV từ mẹ. Nhưng nếu được
điều trị dự phòng chỉ có khoảng 5 trẻ sinh ra
bị căn bệnh này từ mẹ. Theo thống kê của Cục
Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), năm 2017,
cả nước có hơn 2,7 triệu phụ nữ có thai, trong
đó số phụ nữ mang thai được xét nghiệm HIV
là gần 1,4 triệu người (chiếm 50,2%), phát hiện
nhiễm HIV là 1.108 người; tỷ lệ HIV dương
tính trong nhóm chẩn đoán sớm trong vòng hai
tháng sau sinh là 1,8%. Số tích lũy đã có 1.959
người mẹ được điều trị ARV, trước mang thai
là 1.166 người, trong thời kỳ mang thai là 428
người, trong thời kỳ chuyển dạ là 365 người.
Riêng Dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống
HIV/AIDS hoạt động 16 năm qua - từ năm 2001
đến hết năm 2017, dự án đã hỗ trợ điều trị cho
gần 50.000 bệnh nhân HIV/AIDS tại 30 tỉnh,
thành phố trong nước và cung cấp thuốc điều
trị đặc hiệu ARV cho 100% bệnh nhân trẻ em
tại 63 tỉnh, thành phố với khoảng 4.800 trẻ em,
đóng góp từ 40% - 48% số bệnh nhân điều trị
ARV trên cả nước.
Hiện nay, cả nước tỷ lệ phụ nữ mang thai
đã sinh con được làm xét nghiệm HIV trước
và trong quá trình mang thai mới chiếm 53%
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khiến cho công tác dự phòng lây truyền HIV từ
mẹ sang con chưa phát huy hiệu quả cao nhất.
Tuy nhiên, nhờ chương trình dự phòng lây
truyền HIV từ mẹ sang con mà tỷ lệ lây truyền
từ mẹ sang con đã giảm đáng kể. Chính vì vậy,
hàng năm, cả nước triển khai Tháng cao điểm
dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con (vào
tháng 6 hàng năm).
Năm 2018 có chủ đề “Xét nghiệm HIV
sớm - Hướng tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ
sang con vào năm 2020” đã nhấn mạnh việc
tăng cường cung cấp dịch vụ dự phòng lây
truyền HIV từ mẹ sang con (xét nghiệm phát
hiện nhiễm HIV cho phụ nữ mang thai, cung
cấp thuốc ARV cho phụ nữ nhiễm HIV - bao
gồm phụ nữ nhiễm HIV mang thai, đẩy mạnh
các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ
sang con…
Việc xét nghiệm HIV ngay khi biết mình
mang thai trong quý đầu của thai kỳ hoặc ngay
lần khám thai đầu tiên điều trị thuốc sẽ giảm
mức độ nặng của bệnh cho mẹ và phòng lây
truyền từ mẹ sang con hiệu quả hơn. Do đó,
phụ nữ bị nhiễm HIV khi có dấu hiệu mang thai
nên đến các cơ sở y tế để được tư vấn, khám
và quản lý thai kịp thời. Ngay cả những phụ nữ
chưa xác định tình trạng nhiễm HIV của mình,
khi mang thai cũng cần đến các cơ sở y tế xét
nghiệm HIV càng sớm càng tốt, để được tư vấn
cách phòng tránh lây nhiễm.
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